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podczas porodu
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Ponad 665 tys. zł
na dotacje
dla świebodzickich
organizacji, klubów
i stowarzyszeń.

w świebodzickiej podstrefie
Lin i Powrozów, obecna firma DEFALIN GROUP
kontynuuje zapoczątkowaną w tamtych czasach produkcję wyrobów powroźniczych. Obecnie jest firmą
o silnej i wiodącej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym produktów opakowaniowych dla rolnictwa
oraz przemysłu.
W 1995 roku firma wprowadziła na rynek polski,
pionierski produkt jakim jest taśma DEFTA. Obecnie
taśma stanowi ok 25% wolumenu produkcji firmy, co
pozwala osiągnąć wiodący udział w rynku taśm pp.
W świebodzickiej podstrefie pozostał jeszcze do
sprzedania nieco ponad hektar gruntu. Przetarg na
działkę zostanie wkrótce ogłoszony.

Zaadoptuj
10
psiaka z Gazetą
Świebodzicką kolejna odsłona
naszej akcji
prowadzonej
wspólnie z Zespołem
Szkół Integracyjnych.

W Podstrefie działają:
Kelvion (dawna GEA), Vasco-Tech, Droper Logistic, Enwar, Segepo, ISOPAK.

Hej kolęda, kolęda

Styczeń pod znakiem
śpiewania kolęd.
Najpierw było
Kolędowanie
z Burmistrzem, potem
w kościele zaśpiewały
świebodzickie VIP-y.
Str. 8-9

świebodziczanie
nadawali w 2016 roku
swoim pociechom?

Toaleta w Rynku zostanie zamknięta
- przez wandali
To kolejny w ciągu ostatnich
o raz kolejny zniszczona
została miejska toaleta. Do kilka miesięcy akt wandalizmu
P
aktu wandalizmu doszło we wto- w publicznym szalecie. Magi-

rek, 31 stycznia, między godz.
14:00 a 19:00. Sprawcy tym razem mocno wyżyli się na umywalkach, uszkodzili klapę od
włazu rewizyjnego, połamali
śmietnik. Straty wynoszą co najmniej 500 zł.
Zabezpieczono już nagranie
z kamery, umieszczonej w przedsionku toalety. Są na nim sprawcy zniszczeń. Na nagraniu widać, że w toalecie trwała kilkugodzinna impreza, zakrapiana
alkoholem, w której uczestniczyło kilkoro nastolatków, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Efekty pobytu grupy są
opłakane.
Nagranie z monitoringu zostało przekazane policji.

strat poważnie rozważa zamknięcie na stałe obiektu, ze
względu na zbyt duże koszty ciągłych napraw. Niestety, przedostatnie zniszczenia, które wyceniono na ponad 1000 zł, mimo
stwierdzonych sprawców, nie
zostały przez nich pokryte.
Ucierpią na tym turyści
i mieszkańcy, którzy nie będą
mieli gdzie załatwić w centrum
miasta potrzeby fizjologicznej.
Niestety, idiotyczne a wręcz
chamskie wybryki osób, które
niszczą mienie publiczne, a potem nie ponoszą za to żadnych
finansowych konsekwencji, nie
mogą być dłużej tolerowane.
I

Od stycznia
11
można założyć
firmę przez telefon.

FOT. UM

W

środę, 1 lutego, rozstrzygnięty został
przetarg na sprzedaż ponad 3-hektarowej
działki w Podstrefie Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Działkę kupiła świebodzicka firma
Defalin Group. Pierwsza produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć w przyszłym roku. Docelowo zakład
przeniesie się całkowicie z produkcją z ul. Towarowej
do 2021 roku.
Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców
tej ulicy, bo firma ze względu na specyfikę produkcji
i bardzo bliskie sąsiedztwo z budynkami mieszkalnym, stanowiła sporą uciążliwość (głównie przez wytwarzany hałas).
Defalin jest producentem sznurków rolniczych oraz
taśm polipropylenowych. Istnieje na rynku od ponad
100 lat - w roku 1911 powstała Mechaniczna Fabryka

Jakub, Julia,
7Jaromir
Esmeralda,
- jakie imiona

Toaleta jest systematycznie
dewastowana co 2-3 miesiące

Nie zapomnij!
14 lutego
Dzień
Zakochanych
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§ PRAWNIK RADZI
W naszej specjalnej rubryce
prawnicy odpowiadają na pytania
naszych Czytelników

Co z rentą rodzinną

D

rodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada
prawna, którą za naszym pośrednictwem udzielają świebodziccy prawnicy: Pani
Marta Marek, Maciej Mikołajczyk i Piotr
Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą
elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na
łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś poruszamy kwestię renty rodzinnej.
Jestem po rozwodzie. Mój były mąż
zmarł. W chwili śmierci męża miałam
65 lat. Zawarłam z nim ugodę i płacił
na mnie alimenty po rozwodzie.
Po rozwodzie dalej mieszkaliśmy razem,
gotowałam mu posiłki i opiekowałam się
nim przed śmiercią. Mieszkaliśmy
jakbyśmy dalej byli małżeństwem.
Czy mogę dostać rentę rodzinną po nim?
- pyta pani Elżbieta.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym
osobom (członkom rodziny) w związku
z śmiercią osoby, która miała ustalone prawo
do emerytury lub renty z tytułu niezdolności
do pracy lub spełniała warunki do przyznania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie
prawa do renty przyjmuje się, iż osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
Zasadniczo prawo do renty rodzinnej
przysługuje wdowie, która była z mężem we
wspólności małżeńskiej. Oznacza to
w szczególności, iż pomiędzy małżonkami
nie doszło do trwałego i zupełnego rozkładu
pożycia małżeńskiego. Prawo do renty
rodzinnej wyklucza również - co do zasady
- orzeczenie separacji.
Wdowa nabywa prawo do renty rodzinnej
m.in. w przypadku ukończenia 50 lat (zasadniczo nie później niż w ciągu 5 lat od dnia
śmierci męża).
W przypadku orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami renta rodzinna także
przysługuje po spełnieniu ogólnych przesłanek, ale tylko wtedy, gdy uprawniony miał
ustalone prawo do alimentów od zmarłego.
Alimenty mogą być zasądzone w przypadku
ustalenia wyłącznej winy byłego małżonka
w rozkładzie pożycia małżeńskiego - na czas
nieokreślony. W przypadku jednak gdy
w wyroku rozwodowym nie ma określonej
wyłącznej winy małżonka w tym zakresie

(wina obu stron, wyrok bez orzekania
o winie) alimenty wygasają z mocy prawa po
upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ten
termin można jednak wydłużyć na mocy
orzeczenia sądowego. W związku z tym
istotna jest w Pani przypadku kwestia, czy
miała Pani ustalone prawo do alimentów
w chwili śmierci byłego męża. Nie napisała
też Pani, czy alimenty zostały ustalone
w wyniku ugody sądowej, czy pozasądowej
(np. u notariusza). Warto wiedzieć, iż przepis
ustawy wymaga, aby prawo do alimentów
zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Nie dopuszcza się w ten sposób przypadków, w których zawierana jest ugoda pozasądowa. Zgodnie jednak z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2014 r.
SK 61/13 przepis ten utracił moc w zakresie,
w którym odmawiał osobom renty rodzinnej
w przypadkach, gdy alimenty były płacone
na podstawie dobrowolnie zawartej ugody
(porozumienia). Nawet zatem, jeśli zawarła
Pani tylko ugodę pozasądową (np. w formie
aktu notarialnego) w zakresie alimentów, to
przysługuje Pani renta rodzinna.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

b) projekty wdrażające nowoczesne metody
zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjnoprocesowych przedsiębiorstw, np.:
otwieranie nowych kanałów biznesowych
(w tym handel elektroniczny),
dostosowanie produkcji do wymagań rynku
zagranicznego,
tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.
II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać
się o dofinansowanie
MŚP
LGD (Lokalne Grupy Działania)

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie
projektów;
G konkurs horyzontalny - ponad 23,5 mln zł
G ZIT WroF - ponad 10,1 mln zł

Przekaż 1 procent
dla potrzebujących!

o końca kwietnia można wspomóc organizacje pożytku publicznego lub osoby prywatne, wpłacając na ich kontro 1 procent
D
podatku.

Każdy podatnik, zarówno prowadzący działalność gospodarczą,
jak i osoba fizyczna, odlicza sobie ten 1 procent od podatku, który
musi oddać fiskusowi.
Należy wpisać to w odpowiedniej rubryce na zeznaniu podatkowym. Odliczoną kwotę wpłacamy na konto wskazanej organizacji
lub osoby.
Zapraszamy świebodzickie organizacje i osoby, które mogą w ten
sposób zbierać datki, do przesłania do nas swoich banerów, umieścimy je bezpłatnie na łamach Gazety Świebodzickiej w wydaniach do
końca kwietnia.
Wysłajcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Dotacje do wzięcia dla przedsiębiorstw
d dnia 30.01 do 28.02. 2017 r. trwa nabór proO
jektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w konkursach:

G Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs
horyzontalny
G Internacjonalizacja przedsiębiorstw - ZIT
WroF

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,

Bezpłatne badania
mammograficzne
22.02.2017 r.
parkingu Sklepu
Bricomarche
przy ulicy
Jeleniogórskiej 21

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Poddziałania 1.4.1, Schematu
1.4 Bab można kierować poprzez:
e-maila: info.dip@umwd.pl
telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14
lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

Serdeczne podziękowanie za uratowanie zdrowia i życia

naszemu Synowi Wojciechowi F.
Ordynatorowi,
Lekarzom i Pielęgniarkom
z Oddziału Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala „Mikulicz”
Wdzięczni Rodzice

Babcie
i Dziadkowie
świętowali
21 stycznia 2017 r.
w świebodzickim Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów odbyło się
tradycyjne spotkanie
z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
W programie wystąpiły
zespoły: Mokrzeszów
oraz Catawba.
Po występach
artystycznych wszyscy
uczestnicy zostali uraczeni
słodkim poczęstunkiem.
Był to bardzo miły dzień.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ŚP. Andrzeja Szczykały
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
Współpracownikom, Delegacjom

za okazane współczucie, wieńce i kwiaty.
Rodzina

Jan Welc
Przewodniczący PZERiI
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Konkurs na stołówkę
w SP 3 rozstrzygnięty

wieści z sesji/miasta
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Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swiebodzice można
już znaleźć przetarg na modernizację czterech najbardziej nieW
bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta. Chodzi o feral-

ne „zebry” na ul. Wałbrzyskiej (dwa przejścia) oraz na ul.
Strzegomskiej i Mieszka I. Są to przejścia, na których dochodzi do
niebezpiecznych wypadków z udziałem pieszych, zwłaszcza po
zmroku.
W ramach modernizacji miejsca te zostaną doświetlone.
Zadanie wchodzi w skład dużego projektu, związanego z tzw.
niską emisją.
Oferty będą przyjmowane do 6 lutego.

socjalne nie podoba się opozycji
P

odczas styczniowej sesji
poruszony został temat
wniosku, jaki złożyła gmina na dofinansowanie adaptacji
dwóch budynków na mieszkania
socjalne o podwyższonym standardzie.
W punkcie wnioski i interpelacje radnych Mariusz Szafraniec z Obywatelskich Świebodzic stwierdził, że projekt na
socjale to „niegospodarność”, bo
za takie pieniądze można by
kupić nowe mieszkania na wolnym rynku. - Po co w ogóle sięgamy po takie wnioski? - grzmiał
radny.
- Nie zgadzam się
kompletnie z takim zarzutem, projekt, o który się ubiegamy, zawiera ściśle określone kryteria, a jednym z podstawowych jest adaptacja budynku istniejącego na mieszkania socjalne - prostował burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Przypomnę tylko, że całość projektu
zakłada nie tylko remont owych
czterech mieszkań, ale gruntow-

ną modernizację wszystkich
części wspólnych obu budynków. A w nich też mieszkają
ludzie, i im także należą się
dobre warunki.
By wyjaśnić dokładnie, na
czym będzie polegać adaptacja
dwóch budynków przy ul. Granicznej 4 i 4 a na mieszkania
socjalne, poprosiliśmy o szczegółowy wykaz prac, jakie będą
w ramach projektu przeprowadzone.
Zadanie „mieszkania socjalne” będzie realizowane w dwóch
budynkach:

1) ul. Graniczna 4
- budynek murowany
trzykondygnacyjny
o pow. zabudowy 148
m2 i kubaturze 1205
m3, dach kryty dachówką,
a) lokal nr 2 o pow.
47,29 m2,
b) lokal nr 4 o pow. 22,60 m2 ,
2) ul. Graniczna 4a - budynek
murowany trzykondygnacyjny
o pow. zabudowy 199 m2 i ku-

Oba budynki zostaną poddane gruntownej modernizacji
i dociepleniu

baturze 1220 m3, dach kryty
papą
a) lokal nr 4 o pow. 35,08 m2,
b) lokal nr 5 o pow. 41,52 m2,
c) lokal nr 7 o pow. 36,19 m2,
Budynki przy ul. Graniczna 4
i 4a położone są w strefie ochrony konserwatorskiej - strefa
ochrony ruralistycznej i obserwacji archeologicznej.
Poniżej planowany zakres
przebudowy i remontu:
G Wykonania nowej elewacji
ścian zewnętrznych wraz z ich
ociepleniem styropianem,
G Wykonania wzmocnienia
więźby dachowej, nowego pokrycia dachowego z ewentualnym ociepleniem,
G Wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
G Przebudowa, budowa nowych kominów dymowych,
wentylacyjnych,
G Wymiana stolarki okiennej
wraz z parapetami,
G Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnątrzlokalowej,
G Wykonanie osuszenia ścian
fundamentowych (jeżeli zachodzi konieczność), wykonanie
izolacji pionowej przeciwwilgociowej i ocieplenia styropianem
ścian fundamentowych,
G Remont schodów zewnętrznych,
G Naprawa podłóg drewnianych na strychu wraz z ociepleniem stropu,
G Wymiana instalacji wodkan w częściach wspólnych i w lokalach przebudowywanych,
G Wymiana instalacji gazowej
w częściach wspólnych i w lokalach przebudowywanych,
G Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
i w lokalach przebudowywanych,
G Wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej 24 V
w częściach wspólnych,

G Remont schodów i posadzek w korytarzach,
G Remont ścian korytarza
(uzupełnianie, wymiana tynków,
malowanie),
Jeśli chodzi o same lokale,
zostaną w nich przeprowadzone
następujące prace:
G Wydzielenie pomieszczeń
łazienek i montaż w nich wyposażenia: wanna lub kabina prysznicowa, umywalka, miska ustępowa,
G Wykonanie nowych okładzin podłogowych i ściennych
z płytek ceramicznych w pomieszczeniach łazienek,
G Wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach suchych,
G Naprawa murów i tynków
oraz malowanie ścian wewnętrznych,
G Montaż w kuchni: czteropaleniskowej kuchni gazowej, zlewozmywaka,
G wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej
gazem ziemnym,
G wykonanie instalacji ciepłej
wody użytkowej zasilanej gazem ziemnym,
G wykonanie instalacji dzwonkowej,
Wstępny kosztorys projektu
to ok. 1,2 mln zł, ale jak Państwo
sami widzą, zakres prac jest bardzo duży i większość z nich
obejmuje tak naprawdę części
wspólne budynków i całą elewację, a nie same lokale socjalne.
Na tej modernizacji skorzystają
zatem lokatorzy oby budynków,
a jest to w sumie 14 rodzin. Czy
to można nazwać niegospodarnością? Dodamy jeszcze - 85
proc. wnioskowanej kwoty pokryje dotacja unijna, co oznacza,
że gmina zapłaci za tę inwestycję ze swojego budżetu ok. 200
tys. zł. No i po przetargu może
się okazać, że kwota tego zadania będzie o wiele mniejsza.

FOT. UŻYCZONE

Projekt na mieszkania
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Przebudowa oświetlenia na
przejściach ruszy na wiosnę

R

ozstrzygnięty został konkurs ofert na dzierżawę
pomieszczeń Szkoły
Podstawowej nr 3 w celu prowadzenia stołówki szkolnej.
Dyrekcja ogłosiła konkurs,
ponieważ w grudniu wygasła
umowa z dotychczasowym dzierżawcą.
Kryteriami, którymi kierowano się przy wyborze najlepszej
oferty były: cena obiadu, wysokość czynszu oraz doświadczenie oferenta.
Do konkursu stanęły dwa
podmioty, komisja wybrała ofertę firmy Smakosz - dotychczasowego dzierżawcy stołówki
szkolnej, która będzie dostarczać
obiady dla ok. 120 dzieci.
Z obiadów nie będą już korzystały osoby dorosłe z terenu miasta.
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To jedno z niebezpiecznych przejść

Bezpieczniejsze przejścia
Przejścia, które zostaną poddane modernizacji oświetlenia,
zostały także zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego na 2016 rok. Zadanie nieco się przesunęło,
ale będzie zrealizowane w tym roku.
Szczególnie niebezpieczne są przejścia na najbardziej ruchliwej
ulicy, czyli Strzegomskiej, która później przechodzi w Wałbrzyską.
Na przejściu przy Strzegomskiej w ub. roku doszło do potrącenia
dwóch starszych kobiet, które w wyniku wypadku miały złamane
nogi. Kilka lat temu na ul. Wałbrzyskiej doszło do śmiertelnego
potrącenia. Lepsze doświetlenie z pewnością poprawi
bezpieczeństwo.

Zmiany w Lokalnym
Programie Rewitalizacji
odczas styczniowej sesji Rada Miejska wprowadziła
P
także zmiany do Lokalnego Pro-

gramu Rewitalizacji Gminy
Świebodzice na lata 2015-2025.
Zmiany były spowodowane
koniecznością wprowadzenia
nowych projektów na listę:
3 gminnych oraz 9 wspólnot
mieszkaniowych: Dompos i Prefekt. Wpis do LPR, przyjętego
przez Radę Miejsk i pozytywna
opinią Marszałka Województwa
Dolnośląskiego uprawnia do
ubiegania się o środki unijne na
różne działania, np., termomodernizację, rewitalizację lub
infrastrukturę spójności społecznej.

W konsekwencji powyższych
zmian, modyfikacji uległy również kwoty projektów. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji
gminy oraz źródeł finansowania.
Wszystkie projekty, wprowadzone na Listę A i Listę B, są
komplementarne z innymi projektami realizowanymi w gminie
Świebodzice lub Aglomeracji
Wałbrzyskiej
Zmiany wprowadzone do
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata
2015-2025 nie wpływają na dotychczasowy, planistyczny charakter dokumentu, wyznaczone
obszary oraz zdefiniowane cele
rewitalizacji.

Programy przyjęte
odczas styczniowej sesji
Rady Miejskiej w ŚwieboP
dzicach, która odbyła się 19

stycznia, przyjęto 6 projektów
uchwał. Trzy z nich dotyczyły
uchwalenia dorocznych programów, realizowanych przez
gminę:
G Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2017-2019
dla Gminy Świebodzice
G Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 dla
Gminy Świebodzice
G Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Świebodzice na rok
2017.
Z pełną treścią dokumentów
można się zapoznać na stronie
Ośrodka Pomocy Społecznej:
www.ops.swiebodzice.pl

Będzie dojazd!
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est pozytywny finał interwencji, zgłaszanych przez
mieszkańców Cierni podczas półmetkowego spotkania z burmistrzem i radnymi.
Po interwencjach burmistrza
Bogdana Kożuchowicza rozwiązuje się sprawa nieprawidłowego parkowania pracowników
Capricornu na terenach zielonych, przylegających bezpośrednio do rzeki. Parkujące auta
utrudniały wyjazd z jednej z posesji. Kwestia ta była jednym
z tematów, poruszanych na
otwartym spotkaniu burmistrza
i radnych Rady Miejskiej
z mieszkańcami Cierni w listopadzie ub. roku. Burmistrz Bog-

dan Kożuchowicz zadeklarował
wówczas jasno, że zajmie się jak
najszybszym zlikwidowaniem
problemu.
Miasto niezwłocznie po zgłoszeniu problemu wystąpiło do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, właściciela obszaru, z wnioskiem o wygrodzenie
części terenu i oznakowanie go
znakiem B1 - czyli zakazu ruchu
tak, by umożliwić mieszkańcom
dojazd do swoich domów.
Mamy właśnie dobrą informacje - RZGW wraziło taką
zgodę i wkrótce ZGK Świebodzice, gdy tylko pozwolą na to
warunki atmosferyczne, przystąpi do prac.

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ I POLICJI
I 19 stycznia, spożywanie alkoholu, ul. Świdnicka, 100 zł
mandat
I 19 stycznia, spalanie odpadów w piecu, Ciernie. Ustalono
mężczyznę, który sprawca spalał w piecu tworzywa sztuczne
i starą odzież. Interwencja była z Wydziału Ochrony
Środowiska UM. Otrzymał 200 zł mandatu.
I 20 stycznia, pojazd bez tablic rejestracyjnych na ul. Mieszka I
- strażnicy dotarli do właściciela pojazdu i upomnieli go.
I 20 stycznia - osoba bezdomna przebywała na klatce
schodowej budynku. Strażnicy zaproponowali przewiezienie
do schroniska Brata Alberta. Mężczyzna odmówił.
I 20 stycznia, na ul. Słowackiego, interwencja związana
z nieobyczajnym zachowaniem - mężczyzna po prostu sikał
na ulicy. Dostał mandat w wysokości 50 zł. A miejska toaleta
kilkadziesiąt metrów dalej i kosztuje tylko złotówkę...

Wbili się w „aldika” i zgubili
amunicję
P

rawie 2 promile alkoholu
w organizmie miał mężczyzna, który po tym jak
wjechał swoim samochodem
w ścianę sklepu w Świebodzicach, porzucił pojazd i uciekł
z miejsca kolizji. Jego jeszcze
bardziej pijany pasażer posiadał
natomiast przy sobie amunicję
bez zezwolenia. Obu mężczyzn
bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali świebodziccy policjanci.
Kilka dni temu w centrum
Świebodzic, dokładnie na ul.
Strzegomskiej rozpędzony samochód wypadł z drogi i uderzył
w ścianę sklepu Aldi. Według
naocznych świadków kierowca
nie był w stanie wycofać i powrócić na jezdnię, wobec czego
wraz z pasażerem pośpiesznie

opuścił pojazd i oddalił się
z miejsca zdarzenia.
O całej sytuacji powiadomiony został oficer dyżurny miejscowego komisariatu policji,
który natychmiast skierował tam
najbliższy patrol. Policjanci dysponując rysopisami „uciekinierów”, po chwili zatrzymali obu
mężczyzn. Jak się okazało
ucieczka z miejsca kolizji spowodowana była między innymi
stanem nietrzeźwości, w jakim
obaj się znajdowali. 35-letni kierowca, nieposiadający obywatelstwa polskiego, Emil Sz., miał
prawie 2 promile alkoholu w organizmie, natomiast jego o 3 lata
młodszy pasażer, Damian M.,
„wydmuchał” ponad 2,7 promila. Jakby tego było mało, podczas zatrzymania Damianowi M.
wypadła z kieszeni paczka,

I 21 stycznia, kłótnia małżonków z nożem tle. Mieszkający
ze sobą po rozwodzie mężczyzna i kobieta pokłócili się.
Scysja skończyła się groźbami i skaleczeniem nożem przez
mężczyznę, który chciał oskarżyć o to zdarzenie byłą żonę.
Mężczyzna zgłosił się do szpitala, na szczęście rana była
powierzchowna. Kobieta została przesłuchana, zeznała,
że nie ma z tym nic wspólnego, mężczyzna w końcu przyznał,
że sam to sobie zrobił, by się zemścić na byłej żonie.

Problem ten zgłosili mieszkańcy Cierni na otwartym spotkaniu
z burmistrzem i radnymi

I 23 stycznia do siedziby Straży Miejskiej przyniesiono portfel
wraz z zawartością - dowodem i kartami do bankomatu.
Cenne znalezisko zostało zwrócone właścicielowi - brawa
dla uczciwego znalazcy!
I 23 stycznia, ul. Kasztanowa, doszło do potrącenia sarny.
Zwierzę niestety zginęło na miejscu, sprawcy nie ustalono.
I 23 stycznia, Blisko Boisko, ul. Księcia Bolka - jedna osoba
spożywała alkohol, otrzymał mandat karny 100 zł.
I 23 stycznia, ul. Zamkowa - bezpański pies biegał po ulicy.
Psa przewieziono do lecznicy w Strzegomiu, właściciel się
nie zgłosił mimo, że pies miał obrożę.
I 27 stycznia, Rynek, mężczyzn potrzebował pomocy. Straż

w której znajdowały się 24 sztuki ostrej amunicji kalibru 9 mm.
Mężczyzna nie posiadał przy
sobie zezwolenia.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego
aresztu.
35-latek za spowodowanie
kolizji ukarany został mandatem
karnym w wysokości 500 złotych i 6 punktami karnymi, usłyszał także zarzut prowadzenia

pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości. Za ten drugi czyn grozi
mu kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
32-latkowi z kolei przedstawiono zarzut posiadania amunicji bez zezwolenia, za co można
trafić za kraty nawet na 8 lat.
Damian M. jest dobrze znany
policji, był wielokrotnie notowany.
I

Co słychać na Krajowej Mapie Zagrożeń?

Z

ajrzeliśmy do systemu by
sprawdzić, co najczęściej
wskazują świebodziczanie. Króluje spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, ale
ostatnio najbardziej denerwują
nas jeżdżące po lasach quady.
Krajowa Mapa Zagrożeń to
projekt Komendy Głównej Policji. Interaktywna mapa niebezpiecznych miejsc, które mogą
zgłaszać i zaznaczać internauci.
Nasze miasto też jest na mapie
- internauci zaznaczają newral-

1589

tyle interwencji
przeprowadzili
strażnicy miejscy
w 2016 roku

giczne miejsca ze wskazaniem,
jaki rodzaj przestępstwa w nich
dominuje. Narzędzie nie ma
zastąpić telefonu na 122 czy bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami w sytuacji jakiegoś
wydarzenia. Chodzi o zgłaszanie
pewnych zjawisk, które mają
charakter uciążliwy i długofalowy.
Ostatnio, na mapie było zaznaczonych kilka różnego typu
zgłoszeń. To np. zła organizacja

ruchu na ul. Świdnickiej, spożywanie alkoholu w obrębie ulic
Świdnickiej i Kolejowej oraz
quady na terenie Książańskiego
Parku Krajobrazowego.

Wszystkie zgłoszenia zostały
zweryfikowane i potwierdzone
przez naszą jednostkę policji.
I

Tragedia w szpitalu - zmarł noworodek

widnicka prokuratura bada
okoliczności
tragicznego
Ś
w skutkach porodu, do jakiego

doszło 18 stycznia w szpitalu
w Świebodzicach. W trakcie akcji
porodowej zmarło dziecko.
Był to poród przedwczesny,
w 22.tygodniu ciąży, a zatem
w sytuacji zagrożenia życia matki
i płodu. Młoda kobieta zgłosiła
się do placówki z silnymi bólami,
jeszcze tego samego dnia rozpo-

częła się akcja porodowa. Niestety, zakończyła się dramatycznie, dziecka nie udało się uratować.
Obecnie sprawę wyjaśniają
śledczy, władze szpitala wydały
oświadczenie, w którym, oprócz
wyrażonych kondolencji i ubolewania wobec zaistniałeś sytuacji
możemy także przeczytać:
„Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji jest naszym priorytetem, dla-

tego w pełnym zakresie współpracujemy z prowadzącymi postępowanie instytucjami. Jednocześnie w szpitalu zarządzone
zostało przeprowadzenie wewnętrznego postępowania, sprawdzającego realizację przyjętych procedur i prawidłowość postępowania personelu medycznego.”
I

Miejska została zawiadomiona przez pogotowie ratunkowe,
ponad 80-letni mężczyzna zasłabł w banku, został dowieziony
do miejsca zamieszkania.
I Podczas minionego tygodnia nagminnie zgłaszane były

śliskie chodniki przy nieruchomościach - przypominamy
zarządcom i właścicielom budynków, że mają obowiązek
właściwego utrzymania chodników, przylegających do posesji.
W przeciwnym razie grożą mandaty.

Dziecko pod opieką
nietrzeźwej mamy
Niestety, cala rodzina jest
ompletnie pijana matka
opiekowała się 6-letnim dotknięta tym problemem,
K
synem. Dziecko wychowuje a pracownicy OPS już co naj-

się w rodzinie, w której od
dawna istnieje problem alkoholowy. Jak można tej rodzinie
pomóc?
Sytuacja miała miejsce 20
stycznia. O pijanej matce poinformował Straż Miejską
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kobieta przyszła z dzieckiem
do Ośrodka. Zataczała się
i bełkotała. Pracownicy nie
mieli wątpliwości, że jest pod
wpływem alkoholu. Jednak
wynik pomiaru jego zawartości w wydychanym powietrzu
może szokować - to 3,5 promila! Taka dawka może zwalić
z nóg mężczyznę. To wskazuje, że kobieta mogła spożywać
alkohol od kilku dni.

mniej dwukrotnie, podczas
wizyt w domu kobiety, zauważyli, że jest pod wpływem alkoholu.
Kobieta zgodziła się na
leczenie, chłopiec trafił obecnie pod opiekę krewnych.
Niestety, sytuacja wcale nie
jest tak naprawdę rozwiązana,
bo po odbyciu leczenia kobieta trafi z powrotem do domu,
w którym nadużywa się alkoholu. Wróci do niego także
małe dziecko.
Jak zapewniła Izabela Siekierzyńska, dyrektor OPS,
rodzina zostanie objęta szczególnym nadzorem ośrodka.
O sytuacji został powiadomiony także sąd rodzinny.

38,5 tys. zł

- na taką kwotę w 2016 roku nałożyli mandaty
świebodziccy strażnicy miejscy.
Pieniądze zasiliły budżet gminy

Szybcy i skuteczni?
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

N

owe radiowozy, wsparcie samorządu na płatne patrole, nowi funkcjonariusze w jednostce, dobre wyniki pracy, chwalone przez Komendanta Powiatowego - świebodzicki komisariat
podsumował swoje ubiegłoroczne działania. Roczna odprawa
odbyła się tradycyjnie w ratuszu
miejskim, z udziałem władz
miasta i radnych.
W odprawie wzięli udział:
Komendant Powiatowy Policji
w Świdnicy nadk. Andrzej Dobies, Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej pod przewodnictwem radnego Jarosława Dąbrowskiego, Komendant
Straży Miejskiej Łukasz Gil
oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach Elżbieta Krzan wraz z Zastępcą
Prezesa Sylwią Wawrzyńczyk.
Wyniki referował komendant
świebodzickiego komisariatu,
kom. Janusz Kozendra.
Z przedstawionych statystyk
wynika, że nieznacznie spadła
wykrywalność przestępstw, jednak od lat utrzymuje się ona w
zasadzie na podobnym poziomie
- blisko 70%. Łącznie w 2016
roku policjanci podjęli 4013
interwencji. Wśród najbardziej
dokuczliwych przestępstw były

wydarzenia

tylko 3 rozboje, 41 kradzieży
z włamaniem i 57 kradzieży.
Odnotowano 52 zdarzenia związane z przestępstwami narkotykowymi.
Na terenie miasta doszło do
15 wypadków drogowych,
w których 22 osoby zostały
ranne. Zatrzymano 81 nietrzeźwych kierujących. Podczas odprawy wymieniono także najpoważniejsze zdarzenia, jakie wydarzyły się w minionym roku
w Świebodzicach - czyli cztery
zabójstwa. Sprawcy trzech
z nich zostali zatrzymani, jedna
z tych spraw jest już zakończona w postępowaniu sądowym,
kolejna toczy się właśnie przed
wymiarem sprawiedliwości.
Tylko w jednym przypadku nie
zatrzymano do dziś sprawcy
- chodzi o poszukiwanego przez
Europol i Interpol Grzegorza
Zgrzebnickiego.
- Chciałbym podziękować
wszystkim funkcjonariuszom za
skuteczne działania, które jako
mieszkańcy odczuwamy i doceniamy - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Nie
spotykam się w kontaktach
z mieszkańcami z negatywną
oceną pracy funkcjonariuszy.
Cieszy mnie dobra ocena współpracy policji z naszą Strażą
Miejską. Myślę, że mamy tu
w mieście pełne poczucie bezpieczeństwa.

Za owocną współpracę z samorządem, zwłaszcza z Komisją
Bezpieczeństwa RM dziękował
także komendant Janusz Kozendra. Jej efektem jest wskazanie
i objęcie szczególnym monitoringiem kilku newralgicznych
miejsc na terenie Świebodzic. To
także wsparcie finansowe dla
jednostki - 85 tys. zł w ubiegłym
roku, co zaskutkowało zakupem
dwóch nowych radiowozów.
Za dodatkowe patrole na osiedlach dziękowała prezes SM
Elżbieta Krzan.
- Prosimy tylko o „rozprawienie” się z tymi trzema miejscami, które sprawiają kłopot, chodzi o hałas i spożywanie alkoholu - prosiła pani prezes.
Podsumowując spotkanie
komendant powiatowy Andrzej
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Dobies ciepło odniósł się do
pracy świebodzickiej jednostki
- nie ukrywając sentymentu do
miejsca, w którym kilka lat temu
pracował jako komendant.
- Są tu świetni policjanci, doskonale wyszkoleni, niewymagający dodatkowego nadzoru,
radzący sobie z najtrudniejszymi
sprawami - chwalił. Jednemu
z nich, za rekordową liczbę
zatrzymań na gorącym uczynku,
wręczył decyzję o podwyżce.
Miłym akcentem było także
pożegnanie jednego z funkcjonariuszy, który odchodzi na
zasłużoną emeryturę. Asp. Szt.
Mariusz Korzeniewski przepracował w policji ponad 30 lat,
ostatnio jako oficer dyżurny
w komisariacie.
I

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz dziękował funkcjonariuszom
za służbę. Komendant jednostki także
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Wzięli grubą kasę
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lisko 665 tys. zł z budżetu gminy Świebodzice trafi w tym roku
do organizacji, klubów
i stowarzyszeń, działających
w mieście.
Gmina rozstrzygnęła doroczny konkurs na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia,
upowszechniania sportu, kultury i dziedzictwa narodowego czy
edukacji. Samorząd wspiera organizacje zawodów różnych dyscyplinach sportowych, wydarzenia o charakterze integracyjnym, rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i oryginalne
wydarzenia kulturalne.
Najwięcej wniosków od organizacji dotyczy działań związanych z propagowaniem sportu
i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Największym beneficjentem tych środków, jak co
roku, jest największy klub spor-

towy w mieście - MKS Victoria
Świebodzice, która dostanie
w 2017 roku 370.000 zł. Swoją
działalność związaną z popularyzacją różnych dyscyplin sportowych będzie także kontynuować Stowarzyszenie Bona Fide, które kolejny rok będzie prowadzić Szkółkę Kolarską „Trójka” przy SP 3, czy zajęcia z kickboxingu pod okiem Mistrza
Świata Mariusza Cieślińskiego.
Miłośników kolarstwa z pewnością ucieszy fakt, że do Świebodzic powraca Memoriał im.
Pawła Sosika. LKS Górnik Wałbrzych wystąpił o dotację i na
organizację wyścigu otrzyma
z budżetu gminy 15.000 zł.
Miasto wspiera także łuczników - UKS Ameoli otrzyma na
organizację zawodów i szkoleń
10.000 zł, a także zdolnych pływaków z KS Rekin czy UKS
Volley King, które prowadzi

w Świebodzicach szkółkę siatkarską.
Dofinansowanie otrzymały
także liczne projekty związane
z popularyzacją kultury i dziedzictwa narodowego, wśród
nich znalazło się nowe przed-

Otwarty konkurs na dotacje
To jedyna możliwość dla organizacji na pozyskanie funduszy
z budżetu gminy. Taki konkurs ogłaszany jest zazwyczaj
na początku grudnia i dotyczy przyznania dotacji na rok kolejny.
W ciągu roku - jeżeli pojawi się jakaś inicjatywa organizacji - jest
jeszcze możliwość otrzymania niewielkiej dotacji z tzw. małego
grantu (w ramach procedury z art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie). Wówczas organizacja
może zawnioskować maksymalnie o 10 tys. zł, a zadanie może
trwać nie dłużej niż 90 dni. Jeśli jednak organizacja składała ofertę
w otwartym konkursie, to nie może wnioskować ponownie
o dofinansowanie na to samo.

Podsumowanie 2016 roku - sporo się działo
trakcie zeszłego roku wiele się
zadziało! Przykładem na to jest
powołanie nowej kadencji
MRM, a także całokształt jej dotychczasowych działań.
Wszystko rozpoczęło się w styczniu
ubiegłego roku, kiedy to młodzieżowi
radni uczestniczyli w I Inauguracyjnej
sesji. Następnych kilka tygodni to był
czas, w którym wszyscy musieli bliżej
się poznać i nauczyć się ze sobą współpracować. Prezydium MRM miało taką
okazję na Seminarium dla Rad Młodzieżowych w Szklarskiej Porębie, które zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Semper Avanti. Następnym
przystankiem były wszelkiego rodzaju
wyjazdy chętnych radnych na takie
wydarzenia jak: I i II Dolnośląski Kongres Samorządowy we Wrocławiu, Forum 2.9., natomiast w październiku
przedstawiciele rady wzięli udział
w Seminarium Historii Lokalnej pod
tytułem „Aktywizujące metody nauczania historii lokalnej” w Krzyżowej,
a miesiąc później także w Krzyżowej
radni uczestniczyli w III Kongres Historii Lokalnej „Świdnica - opowieść
1945-989”.
W marcu z okazji Dnia Kobiet męska
część MRM wyszła na ulice miasta
z koszami cukierków i najlepszymi życzeniami dla wszystkich Świebodziczanek. Następnym działaniem, które odby-

ło się w czerwcu było uczestnictwo w organizowanym pikniku w Parku Miejskim z okazji Dnia Dziecka. Wówczas
radni pomagali smażyć kiełbaski i razem
świętowali dzień 1 czerwca.
Podczas Dni Świebodzic z MRM
można było spotkać się w namiocie Promocji Miasta Świebodzice, a także podczas turnieju piłki nożnej, zorganizowanego w niedziele.
Przed wakacjami radni wybrali się do
Przedszkola „Stokrotka” gdzie w ramach wspólnych zabaw z dzieciakami
pokazali, jak bezpiecznie należy postępować podczas wakacji. Niedługo
potem MRM była współorganizatorem
Pikniku zorganizowanego w Parku Miejskim, którego motywem przewodnim
były „Bezpieczne Wakacje”.
Z okazji Mikołajek, 6 grudnia, radni
MRM zorganizowali Grę Miejską „Na
ratunek Świętemu Mikołajowi”, w której
wzięli udział najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.
Ostatnim, a zarazem najświeższym
działaniem MRM był wkład w Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Radnych
można było spotkać na ich własnym stoisku, gdzie wspólnie z najmłodszymi
tworzyli „małe arcydzieła”. Przyniosło to
wiele radości i zabawy zarówno radnym,
jak i przedszkolakom.
Reasumując, cały rok 2016 był pełen
aktywnych działań i przedsięwzięć.

OŚWIATOWE WYDARZENIA
Historia bez tajemnic
W środę, 25 stycznia, w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych odbył się przygotowany przez historyków pierwszy
etap konkursu historycznego:
„Historia Polski”.
W konkursie wzięło udział 35
uczniów zarówno ze Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum.
Pytania dotyczyły zagadnień
z historii naszego kraju w latach:
966-1919.
Do finału dostali się następujący uczniowie:
Szkoła Podstawowa: Bartosz
Bącal, Zuzanna Mikłasz, Julia
Bazyluk.
Gimnazjum: Dawid Piotrowski, Oliwia Prusińska, Julia
Galimska, Dorian Bachórz.

Serdecznie gratulujemy.

Gimnazjum nr 1
„wymiata”

13 stycznia 2017 w siedzibie
Dolnośląskich Parków Krajobrazowych w Świdnicy odbył
się parkowy etap XVI edycji
konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”.
Naszą szkołę reprezentowała
drużyna w składzie:
Adam Chlebowski - 3a

Zestawienie wniosków
organizacji pozarządowych

sięwzięcie - „Świebodzicki Dzień
Akceptacji i Zrozumienia”, którego organizatorem będzie działająca przy Zespole Szkół Specjalnych Wypożyczalnia Centrum. Zestawienie obok.
I

Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

W
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Jakub Dmitruk - 3b
Przemysław Kuźmiński - 2a
Dawid Zaręba - 2a.
Nasi uczniowie przygotowywali się do konkursu od kilku
miesięcy, gdyż wymaga on
obszernej wiedzy z biologii, geografii oraz wiadomości dotyczących 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Wcześniej pokonali w etapie gminnym
drużynę z Gimnazjum nr 2
w Świebodzicach. Do etapu parkowego przystąpiły jeszcze drużyny z jednej z wałbrzyskich
szkół oraz z gimnazjum z Roztoki.
Podobnie jak w poprzednich
etapach, konkurs miał formę
testu składającego się z 25 pytań.
15 z nich dotyczyło wiedzy
z biologii i geografii 10 parków

krajobrazowych. Punkty uzyskane przez członków drużyn były
sumowane. Ostatecznie nasi
uczniowie okazali się najlepsi
i zakwalifikowali się do etapu
wojewódzkiego, który odbędzie
się za dwa miesiące we Wrocławiu.
Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom!

Nowe placówki
przedszkolne
Na mapie sieci placówek
oświatowych w Świebodzicach
pojawiły się dwie nowe. To dwa
niepubliczne punkty przedszkolne, jeden z nich o charakterze
terapeutycznym.
Tego typu miejsca zapewniają opiekę do 5 godzin.

łaźni

Jakub i Julia wciąż rządzą
społeczeństwo

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

brew ogólnokrajowemu optymizmowi związanemu z 500+, w naszym
mieście nie widać wzrostu urodzeń.
Wręcz odwrotnie - liczba ta spada.
Ale mniej jest także zgonów, co może nastrajać
nieco optymistycznie. Sprawdziliśmy, ile nas przybyło i ubyło w naszym mieście, jakie imiona najchętniej nadawaliśmy pociechom i czy chętnie się
rozwodziliśmy...
G URODZENIA

- W świebodzickim szpitalu rodzą się dzieci
naszych mieszkańców, ale również mieszkańców
innych miejscowości - dlatego trudno tak do końca
jednoznacznie określić, ilu świebodziczan przybyło - zaznacza Aleksandra Szymecka, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Świebodzicach.

Statystyki mówią, że w 2016r. zarejestrowano
397 urodzeń. Więcej było dziewczynek - 168,
chłopców przyszło na świat o 9 mniej. 2015r. zarejestrowano 417 urodzeń - wówczas więcej było
noworodków płci męskiej. W 2014r. zarejestrowano 452 urodzenia

Najpopularniejsze imiona dzieci w 2016 r. to
Jakub i Julia (a trzeba dodać, że te imiona od
kilku lat przodują w rankingach popularności).
Jednak niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się także: Lena, Natalia, Zuzanna, Hanna,
Maja, Amelia oraz Igor, Aleksander, Filip,
Szymon, Karol, Mikołaj, Najbardziej egzotycznymi lub wyszukanymi lub po prostu rzadko nadawanymi imionami dla dzieci były: Esmeralda,
Mia, Marietta, Melissa oraz męskie: Jaromir,
Bharat, Jonatan.

G MAŁŻEŃSTWA

W 2016 r. zarejestrowano 124 aktów - z tego
Kierownik/Z-ca Kierownika udzielił 59 ślubów
cywilnych, sporządzono 50 aktów małżeństwa dla
ślubów konkordatowych oraz dokonano 15 transkrypcji aktów zagranicznych.
W 2015 r. zarejestrowano 129 aktów, w 2014 r.
117 aktów. Można więc chyba stwierdzić, że liczba
chętnych do zawarcia sformalizowanego związku
utrzymuje się na dość stabilnym poziomie.
W 2016 r. zapadło 58 wyroków o rozwiązaniu
małżeństwa, rok wcześniej było ich 60.
G JUBILEUSZE

W minionym roku świętowaliśmy trzy razy
Złote Gody, czyli jubileusze 50 lat pożycia małżeńskiego. Obchodzili je Państwo: Barbara i Ta-
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deusz Widła (51 lat razem), Maria i Józef Bułat
(50 lat razem), Janina i Wacław Horbacz (50 lat).
Te wyjątkowe i bardzo rodzinne uroczystości
może celebrować w USC każdy, kto wyrazi taką
wolę i obchodzi tego typu jubileusze. Wystarczy
wcześniej skontaktować się z Urzędem, uzgodnić
termin - i spotkać się w gronie rodzinnym.
G ZGONY

Liczba aktów zgonów zarejestrowanych w 2016 r.
wyniosła 318 (z tego 9 transkrypcji aktów zagranicznych). Podobnie, jak w przypadku urodzeń,
trudno dokładnie stwierdzić, jak ta liczba odnosi
się do mieszkańców naszego miasta.
W 2015 r. zarejestrowano 314 aktów zgonu
(z tego 4 transkrypcje aktu zagranicznego), w 2014
roku zarejestrowano 365 aktów.

Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych

O

d kilku tygodni w Szkole Podstawowej w Gniewkowie i w Roztoce realizowany jest projekt pn. „Lepszy start
dla uczniów szkół podstawowych
Gminy Dobromierz”, na który Gmina Dobromierz uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W celu zaplanowania zakresu i formy wsparcia przeprowadzono diagnozę sytuacji szkół,
analizując ostatnie 3 lata szkolne, która wykazała m.in. problemy uczniów w zakresie samodzielności i kreatywności, zapotrzebowanie na
realizację zajęć dla uczniów wykazujących
zdolności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych, zapotrzebowanie na realizację zajęć wyrównujących dla
uczniów o słabych wynikach oraz niskim
poziomie motywacji do nauki, jak również
zapotrzebowanie na organizację szkoleń dla
nauczycieli. Na problem wskazują również
wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uzyskiwane w szkołach objętych projektem, które są
niższe niż średnio uzyskiwane w ZIT AW
(67%): SP Gniewków (65%), SP Roztoka
(63,9%). Przeprowadzona diagnoza wykazała

potrzebę doposażenia pracowni szkolnych,
szczególnie w zakresie przedmiotów przyrodniczych, aby umożliwić organizację zajęć
z przeprowadzaniem doświadczeń zwiększających zainteresowanie nauką.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 197 uczniów oraz rozwój
kompetencji zawodowych 29 nauczycieli, dzięki realizacji zajęć rozwijających dla uczniów
uzdolnionych, wyrównujących dla uczniów
przejawiających trudności w nauce, logopedycznych dla uczniów z wadami wymowy,
zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz wykorzystujących nowe
formy i programy nauczania w celu rozbudzenia kreatywności uczniów. Przeprowadzone
szkolenia dla nauczycieli pozwalają na zdobycie kompetencji w zakresie zidentyfikowanych
potrzeb edukacyjnych uczniów. Szkoły wyposażone zostały w narzędzia dydaktyczne
i sprzęt TIK, a pracownie przyrodnicze w sprzęt
pozwalający na wprowadzenie metody eksperymentu. Zakupiono platformę edukacyjną
umożliwiającą wykorzystanie materiałów interaktywnych na zajęciach.
Odbywające się zajęcia językowe dla uczniów zdolnych, mają na celu umożliwienie im
uzyskanie wysokich wyników z języka nie-

mieckiego i angielskiego, rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie rozumienia tekstu
słuchanego i czytanego. Zajęcia rozwijające:
matematyka, informatyka i przyroda, umożliwiają uczniom naszej gminy poszerzanie zainteresowań i predyspozycji, poprzez przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń w pracowni przyrodniczej. Zajęcia wyrównujące
z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego,
informatyki, przyrody wspierają te dzieci, które
nie radzą sobie z podstawą programową realizowaną w szkole, co prowadzi do zmniejszenia ilości uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem edukacji. Ponadto w naszych szkołach w formie warsztatowej realizowana jest akademia kreatywnego myślenia oraz
doradztwo zawodowe, czyli cykl zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, istotne z punktu widzenia rynku pracy. Uczą one kształtowania postaw społecznych ważnych na rynku
pracy tj. kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości, umiejętności współpracy z innymi. Wśród odbiorców projektu, pod uwagę
zostali wzięci również uczniowie o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Uczestniczą oni
w zajęciach logopedycznych, zaś uczniowie
niepełnosprawni w zajęciach z rewalidacji
i terapii pedagogicznej.
W trwającym projekcie do prowadzenia
zajęć zatrudnione zostały osoby posiadające
uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne.
W celu usprawnienia pracy zostały dostarczone
podręczniki, uzupełnione o ćwiczenia interaktywne wykonywane na platformie e-learningowej.
Projekt w swoich założeniach skupia również uwagę na kadrze prowadzącej. Nauczyciele odbyli cykl szkoleń z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, rozwoju
wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz
z wykorzystania metod eksperymentu w edukacji. Takie szkolenia podnoszą atrakcyjność
zajęć poprzez częstsze wykorzystanie materiałów interaktywnych, narzędzi TIK oraz metod
pobudzających kreatywność uczniów.

7

Na uwagę zasługuje fakt, iż dla właściwego
rozwoju edukacyjnego uczniów, wymagane
jest posiadanie odpowiedniego zaplecza dydaktycznego. Zaplecze sprzętowe szkół jest niewystarczające w kontekście prowadzenia na odpowiednim poziomie zaplanowanych w projekcie zajęć. Dlatego też zaplanowano zakup
doposażenia, które wspomoże nauczycieli
w realizacji zadań przewidzianych w projekcie
oraz przyczyni się do zwiększenia jakości
i efektywność lekcji prowadzonych w szkołach.
W ramach projektu doposażono pracownię
przyrodniczą, co uatrakcyjni prowadzenia zajęć
metodą eksperymentu, a tym samym rozbudzi
zainteresowanie naukami przyrodniczymi oraz
platformę edukacyjną wraz z tablicami interaktywnymi - taki zestaw pozwala na wykorzystywanie nowoczesnych technologii podczas lekcji. Niewątpliwie zakupiony sprzęt dla uczniów
o specjalnych potrzebach pomoże w ich diagnozowaniu i stymulacji rozwoju. Użycie pomocy demonstracyjnych umożliwi wizualizację abstrakcyjnych pojęć, zapewni dynamiczną
ilustrację procesów, skróci drogę od konkretu
do abstrakcji, zapewni trwałość zdobywanej
wiedzy oraz pozwoli na dostosowanie do indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia.
Za nadzór nad właściwym prowadzeniem
zajęć i poprawnym wykorzystywaniem sprzętu
zakupionego w ramach projektu odpowiedzialna jest kadra prowadząca projekt z ramienia
gminy oraz dyrektorzy szkół.
Całkowity koszt zadania wynosi
400 432,90 zł, z czego 380 363,94 zł
pochodzi ze środków unijnych.
Projekt realizowany jest
w okresie roku szkolnego 2016/2017.

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
„Lepszy start dla uczniów szkół
podstawowych Gminy Dobromierz”
RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/1

Kolędowaliśmy z burmistrzem jedenasty raz
8
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łumy w sali głównej,
bardzo świąteczna atmosfera, wyjątkowo nastrojowa dekoracja i dwie
godziny wspólnego śpiewania
- tak było podczas 11. Kolędowania z Burmistrzem w niedzielę, 22 stycznia. Kto postanowił to popołudnie spędzić
w Miejskim Domu Kultury
- z pewnością nie żałował.
Już po raz 11. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z małżonką Teresą zaprosili świebo-

kolędowanie

dziczan do wspólnego kolędowania. Ta wyjątkowa tradycja
ma w mieście dużą grupę zwolenników, o czym najlepiej
świadczy wypełniona po brzegi
sala MDK - jak również ta boczna. Co najbardziej cieszy, w kolędowaniu uczestniczą całe rodziny, od dziadków do wnucząt.
- Bardzo dziękujemy, że po
raz kolejny jesteśmy tu razem
i możemy wspólnie pośpiewać,
miło spędzić czas - podkreślał
burmistrz.

Gospodarze spotkania - burmistrz Bogdan Kożuchowicz
z małżonką Teresą
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Okazało się, że chętnych do
śpiewania solo i w grupie nie
brakowało. Kto się zgłosił - mógł
liczyć na dowcipny komentarz
pana burmistrza, ale i upominek.
Swój występ miał więc i chór
Akord działający przy Polskim
Związku Rencistów, Emerytów
i Inwalidów, ale i nowo powstały
przy Stowarzyszeniu „Senior=
Aktywny obywatel” zespół Melodia. Zaśpiewała scholla z parafii pw. Św. Mikołaja i mnóstwo
małych i dużych solistów. Były
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też występy rodzinne i pokoleniowe. Wielkie brawa zebrał
występ szczególny - to wielkie,
rodzinne śpiewanie w wykonaniu burmistrza z małżonką (pani
Teresa zagrała na pianinie) oraz
brata Pani Teresy z liczną rodziną. Okazało się także, że wspaniałym głosem dysponuje ksiądz
dziekan Józef Siemasz, który
przy akompaniamencie księdza
Artura Merholca odśpiewał
jedną z kolęd. Razem z burmistrzem kolędę „Dzisiaj w Betle-

Nie tylko sala główna pękała w szwach - tłoczno było także w sali
bocznej

jem” odśpiewali chłopcy z DPS
- i to także jest tradycja, bo podopieczni sióstr de Notre Dame
zawsze śpiewają właśnie tę kolędę.
Radni tym razem nie zostali
poproszeni do wykonania utworu, ale odnotowaliśmy obecność
pana Edmunda Staniewskiego,
radnego powiatowego, a także
naszych radnych miejskich:
Teresy Małeckiej i Jana Klepca.

ZOSIA, CHRZEŚNICA PANA BURMISTRZA,
ZAWSZE WYSTĘPUJE
PODCZAS TEGO SPOTKANIA
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W międzyczasie uczestnicy
spotkania raczyli się kawą, herbatą i słodkościami, serwowanymi przez Panią Teresę Kożuchowicz i dyrektor MDK Agnieszkę Gielatę.
Dwie godziny upłynęły nie
wiadomo kiedy... Dziękujemy za
wspaniałą atmosferę i rodzinny
klimat.
I

Najlepszy Tim znów w akcji
Ksiądz dziekan Józef Siemasz okazał się posiadaczem mocnego
i czystego głosu

III

koncert kolęd w wykonaniu świebodzickich VIP-ów, ukrywających się pod nazwą Najlepszy
Tim wysłuchaliśmy w ostatnią
niedzielę stycznia.
Koncert odbył się kościele
pw. Św. Piotra i Pawła i zgromadził bardzo liczną publiczność.

Jeden z pierwszych występów - pan burmistrz z rodziną

kolędowanie

Grupę tworzą szefowie wielu
znanych firm w mieście: m. in.
prezes Termet S.A Ryszard
Satyła, Jerzy Bednarz, właściciel Łaźni, czy Henryk Kubis,
prezes firmy Q-Bis. W Timie
zobaczyć i usłyszeć można także
szefa Testera, Sławomira Satyłę, reprezentację firmy Termet:

Mirosława Bizuna, Marka Pyszyńskiego oraz Jerzego Humańczuka, Tadeusza Chojnowskiego.
Tym razem Najlepszy Tim
wystąpił w powiększonym składzie, z gościnnym udziałem
Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza, który jest

Najmłodsi mogli liczyć na upominki

wielkim miłośnikiem muzykowania i Marcina Malinowskiego, kościelnego organisty. Kolędy przeplatane były krótkimi
recytacjami, a każdy utwór dowcipnie zapowiadał kapelmistrz
zespołu, Jerzy Bednarz.
I

Solowe występy młodych wokalistów otrzymywały szczególnie ciepłe brawa
W pięknych wnętrzach kościoła pw. Św. Piotra i Pawła
zabrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu świebodzickich
VIPów- czyli grupy Najlepszy Tim

Zaprezentowały się dwa zespoły: Akord i Melodia, czyli seniorzy
w dwóch wydaniach

Na stole królowały pyszne chrusty, cukierki ze Śnieżki i owoce

Kolędowanie z burmistrzem to rodzinne i pokoleniowe spotkania
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rozmaitości

ZAADOPTUJ PSIAKA Z GAZETĄ ŚWIEBODZICKĄ
ale to zupełnie zrozumiałe przez
to, co człowiek mu zafundował.
Jest spokojnym pieskiem, ładnie
chodzi na smyczy, nie ciągnie.
Schronisko bardzo mu nie służy... źle tam się czuje! Nasi spacerowicze chwalą pieska i bardzo go lubią. W jego oczkach
kryje się wielka niepewność, ale
i wiara, że już nikt więcej go nie
skrzywdzi, a pokocha i da miłość . Pokochaj! OCAL jego życie.

Dziś kolejne psiaki, polecające się do adopcji w ramach naszej
akcji, organizowanej wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych.
Wolontariusze ze szkoły są częstymi gośćmi w wałbrzyskim
schronisku, gdzie opiekują się porzuconymi czworonogami,
wyprowadzają je na spacer, tulą i głaskają tak, by zwierzaki choć
na chwilę poczuły, że ktoś je kocha...
A może ktoś z Państw pokocha naszych dzisiejszych bohaterów?
G RUBIN

Rubinek stracił dach nad
głową - teraz pilnie potrzebuje
dobrego i ciepłego domku! Rubin ma 5 lat i jest bardzo kochanym pieskiem, bardzo kontaktowym i radosnym . Gdy trafił do
schroniska, jego świat się zawalił...był bardzo przestraszony, nie
chciał jeść, nie dał do siebie
podejść. Po tygodniu chyba zrozumiał, że tak chwilowo musi
być... Mamy nadzieję, że jak najkrócej! Prosimy o polecanie
i szukanie domu dla tego pieska!
Rubinek to wesoły chłopak,

szybko się przywiązuje do człowieka, lubi inne zwierzęta i dzieci. Pięknie się uśmiecha i jest
wielkim pieszczochem. Niczego
mu nie brakuje oprócz... domu!
Zmieńmy to razem !

G DIEGO

G KŁAPOUCHY

Kłapouchy ma około 5 lat, jest
wykastrowanym, niedużym pieskiem z dłuższą sierścią. Jego
historia jest najgorszą z możliwych , ponieważ trafił do schroniska i został adoptowany - niestety piesek po roku został odebrany przez interwencję, ponieważ był przetrzymywany
w skandalicznych warunkach
w samotności w altanie. Taki
psiak ze smutną i przykrą prze-

RUBIN

KŁAPOUCHY

szłością powinien znaleźć najlepszy dom na świecie! To ludzie zgotowali mu taki los, na
który żaden pies nie zasługuje...
więc razem pomóżmy mu znaleźć takie miejsce. Kłapouchy jest
sympatycznym pieskiem, trochę
nieśmiałym, trochę wycofanym,

DIEGO

Kino już za miesiąc
Rozdaliśmy bilety naszym Czytelnikom

D

ziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w naszym konkursie związanym ze zbliżającym się plenerowym kinem w Świebodzi-

cach.
Rozdaliśmy w sumie 10 zaproszeń!
Pytanie konkursowe nie sprawiło na szczęście
żadnych trudności - oczywiście, klocki LEGO powstały w Danii.
Oto szczęśliwcy, którzy wybiorą się 3 marca do
Miejskiego Domu Kultury:
Dorośli - dwie podwójne wejściówki - na film
„PolandJa”:
Bożena Szcześniak z osobą towarzyszącą
Michał Skoczylas z osobą towarzyszącą
Dzieci - na film „LEGO - Batman”:
Aleksander Konieczny
Cecylia Tarnowska

Hanna Niedźwiecka
Hubert Borkowski
Hubert Hołówka
Jakub Pawlak.
Przy okazji małe sprostowanie - seanse odbędą
się 3 marca, a nie 3 lutego jak zapowiadaliśmy
w poprzednim wydaniu - operator kina ostatecznie
przesunął termin swojej wizyty w Świebodzicach
w momencie, gdy gazeta już była w druku. Ale
wejściówki obowiązują, posiadacze biletów są
poinformowani o zmianie terminu, zatem życzymy
udanego seansu!
Dziękujemy naszym sponsorom: Klubowi Radnych Bogdana Kożuchowicza oraz MDK.

Diego to nieduży, kastrowany
chłopak, który jest od lutego
2015 roku w schronisku. Ma
aktualnie 6 lat i jest bardzo spokojnym i przyjaznym pieskiem.
Potrzebuje trochę czasu, żeby
zaufać człowiekowi - na początku trzyma dystans, ale po jakimś
czasie, gdy przekona się do
towarzystwa, jest bardzo milusiński. Dogaduje się z innymi
psami. Diego poleca się do
adopcji.

G Szczeniaczki

szukają domu

Te dwie urocze, maleńkie - bo
zaledwie 5-6-tygodniowe suczki, ktoś porzucił na podwórku
przy ul. Żeromskiego w Świebodzicach. Pieski trafiły do lecznicy weterynaryjnej w Strzegomiu

i czekają na kogoś, kto je przygarnie i pokocha. Więcej informacji o maleństwach pod nr
tel. 509 516 293.
Schronisko dla Zwierząt
w Wałbrzychu
ul. Łokietka 7
telefon
74 84-24-223
Informacja telefoniczna
w dni powszednie od godz.
9.00 do 16.00
w sobotę i niedzielę od
godz. 10.00 do 12.00

Styczeń w bibliotece
dziecięcej
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Z

nowym rokiem biblioteka dziecięca rozpoczęła swoją działalność
poprzez
różnorodne
formy pracy z czytelnikiem. Aby
zachęcić dzieci do czytania staramy się dostosować naszą działalność do potrzeb środowiska.
Dla przedszkolaków prowadzimy akcję „W krainie książki”.
W tym roku mija już dziesięć lat.
Pomysłodawcą tej akcji była
pani Jadwiga Ilczuk oraz Alicja
Głąb. Panie bibliotekarki raz
w miesiącu chodzą do przedszkola i czytają dzieciom bajki.
W akcji uczestniczą wszystkie

świebodzickie przedszkola. Teksty czytane maluchom są starannie dobierane, a ich wybór jest
przemyślany i dopasowywany
np. do pór roku, do wieku, programu realizowanego w przedszkolu. Zwracamy również uwagę na treść, a także zapoznanie
dzieci z nowościami książkowymi. Dla młodszych dzieci musi
być dużo kolorowych obrazków,
mniej treści. Dzięki tej akcji
z roku na rok przybywa nam
czytelników. Przedszkolaki, które zapiszą się do biblioteki otrzymują kolorowe karty do których
zbierają pieczątki. Po zapełnie-

niu karty otrzymują nagrody.
Natomiast pozostałe dzieci
i młodzież otrzymują karty elektroniczne.
Kolejną formą pracy jest
„Głośne czytanie”, skierowane
do uczniów z klas 1-3. W styczniu pani bibliotekarka odwiedziła Publiczną Szkołę Podstawową nr 4, a w lutym odwiedzi Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych. Na lekcjach czytamy różne książki np.: Seria o Franklinie, Bajki poczytajki, Bajki terapeutyczne, itp.
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych.
Klasy pierwsze poznały bohatera książki M. Kownackiej pt.
„Plastusiowy pamiętnik”. Natomiast klasy drugie i trzecie
poznały historię zegarów - od
słonecznych poprzez klepsydrę,
zegary mechaniczne aż do elektronicznych. Dzieci wykazały
się dużą wiedzą na omawiany
temat. Była to również znakomita powtórka umiejętności matematycznych. Uczestnicy spotkań
zaznaczali na zegarach różne
godziny, wiedzieli ile godzina
ma minut, co to jest kwadrans,
jakie dźwięki wydają zegary. Na

Nie trzeba biegać z dokumentami do urzędów

Załóż firmę przez telefon!

M

inisterstwo Rozwoju
uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców.
Od stycznia 2017 można już
zarejestrować własną firmę
przez telefon.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej
dostępna jest pod numerem 801
055 088.
Załóż firmę przez telefon - Jak
to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku
i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Po rozmowie, klient
otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do
dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację
można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując
do tego profil zaufany lub podpis
elektroniczny. Załóż firmę przez
telefon to pierwsze tego typu

rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.
W Świebodzicach jeszcze nikt
z takiej możliwości nie korzystał.
- To nowość, nie wszyscy zapewne jeszcze wiedzą, że jest
takie ułatwienie - przyznaje Wojciech Orzel, Kierownik Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej UM w Świebodzicach. - Nowa procedura
zaoszczędza wiele czasu, bo do
urzędu trzeba tak naprawdę
zgłosić się tylko raz, by podpisać
wniosek. Ale przyznam, że
w takich małych miejsowościach jak nasza ludzie cenią so-

bie kontakt bezpośredni, zwłaszcza osoby starsze wolą i tak
przyjść i porozmawiać z urzędnikiem.
Warto dodać, że takiej rejestracji firmy można dokonać
w każdym miejscu w Polsce,
firma nie musi być przypisana
do np. miejsca zamieszkania
właściciela czy miejsca prowadzenia działalności. Stąd tak trudno jest oszacować liczbę podmiotów gospodarczych, działających w Świebodzicach. Wiele
z nich może być po prostu zarejestrowanych w innych miastach.
I

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl,
nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność
gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie
formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

zajęciach pojawiły się ciekawostki - światowy król zegarów
Big Ben. Nie zabrakło informacji, że Świebodzice były kiedyś
znane z fabryki zegarów, a twórcą zegarmistrzowskiego przemysłu był Gustaw Becker. Dzieci kolorowały też obrazki przedstawiające zegary.
W przypadku młodzieży, prężnie działający Dyskusyjny Klub
Fantasy, rozpoczął działania
dotyczące przedstawienia „Opowieści z Narnii”. W tym miesiącu wybraliśmy sceny, przedzieliliśmy role i omówiliśmy stroje.
Zapowiada się sporo pracy, ale
dla nas to wspaniała przygoda.
Ewa Tadeuszak
Agnieszka Okarmus
Oddział Dziecięcy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Świebodzicach serdecznie
zaprasza dzieci na teatrzyk
pt.
„W księdze się mieści świat
opowieści”.
23 lutego 2017 r., godz.
11:30, w bibliotece
dziecięcej ul. Wolności 23.

kultura
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BIBLIOTEKA POLECA

„Atak Tytanów: Bez żalu - Levi
narodziny” Isayama Hajime, Hikaru
Suruga
łównej serii „Atak Tytanów” nie można zarzucić braku popularności. Seria zarówno jako anime, jak i manga, cieszy się posiaG
daniem rzeszy fanów także w Polsce. Nie ma się co dziwić, że docze-

kało się kilku odnóg. Cieszy mnie fakt, że na polskim rynku pojawił
się jeden z nich, a dokładniej „Atak Tytanów: Bez żalu - Levi narodziny”.
Ta dwutomowa manga opowiada o początkach najpopularniejszego bohatera głównej serii Levi, który jest w Korpusie Zwiadowców.
Jest on postacią tajemniczą, przyciągającą uwagę, o mrocznym spojrzeniu. Taką, której działania są zagadką, jaką czytelnik chce rozwiązać. Sięgając właśnie po tę opowieść można zobaczyć, co ukształtowało jego charakter. Możemy się dowiedzieć, że przed wstąpieniem
do Zwiadowców był już uzdolniony w używaniu sprzętu do trójwymiarowych manewrów. Tego nauczył się w slumsach (podziemna
stolica znajdująca się za murami), w których żył ze swoimi przyjaciółmi - Isabel i Farlan.
Ciekawe też, jaką
historię im ukazano
w drugim tomie,
zwłaszcza dla głównego bohatera tej mangi.
Polska edycja prezentuje się bardzo dobrze.
Jest zrobiona z powiększonego formatu A5,
dzięki czemu sylwetki
postaci i tytanów oraz
manewry są widoczne
ze szczegółami. Miłymi dla oka są dwie kolorowe grafiki przedstawiające głównego
bohatera na początku.
Aleksandra
Filipczyk
Członek
Dyskusyjnego
Klubu Fantasy

Przedsiębiorco,
to ważne

Zostań Kasparowem!

W związku ze zmianą
ustawy o swobodzie
działalności
gospodarczej z dniem
19 maja 2016 r.
przedsiębiorcy
posiadający wpis
w Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności
Gospodarczej są
zobowiązani w okresie
dwóch lat do
uzupełnienia numeru
NIP. Brakujące dane
identyfikacyjne mogą
uzupełnić za pomocą
formularza CEIDG -2,
który dostępny jest
w każdym Urzędzie.
Przedsiębiorcy,
którzy nie uzupełnią
brakujących danych
po upływie dwóch lat
zostaną wykreśleni
z CEIDG.
Bliższych informacji
można uzyskać
bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach
(Wydział Spraw
Obywatelskich, Ochrony
Ludności i Działalności
Gospodarczej)
lub pod numerem
telefonu 74 666 95 53.

W MDK ruszają nowe zajęcia

Piszcie
do nas!
gazeta.swiebodzicka@

swiebodzice.pl
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14 i 15 lutego, godz. 11.00, MDK
Na zajęciach będzie można nauczyć się podstaw gry w szachy,
a następnie poznawać tajniki tej gry i podnosić poziom swoich
umiejętności.
Nauka odbywa się przy częściowej pomocy prezentacji
multimedialnych.
Podczas zajęć uczestnicy poznają teorię gry, rozwiązywać będą
zadania szachowe, rozgrywać partie oraz turnieje treningowe.
Zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonego instruktora
Artura Adamka.
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Zakup nowości wydawniczych

CHIDUSZ dostępny w bibliotece

roku 2016 Miejska Biblioteka
Publiczna w Świebodzicach
W
otrzymała dofinansowanie w ramach

agazyn żydowski „Chidusz”, to czasopismo o kulturze, historii i tradycji żydowskiej wydawane
we Wrocławiu od 2013 roku. Można go przeczytać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ŚwieM
bodzicach.

piątek, 3 II 2017

programu Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek - Priorytet 1”.
Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dofinansowania Biblioteki Narodowej to 14 300 zł. Dzięki
otrzymanej dotacji zakupiono 603 wol. książkowe, z czego 265 wol. to książki dla dzieci i młodzieży.
Zakup nowości zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

„Chidusz” dostępny jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.
Forma papierowa dostępna jest w Oddziale dla Dorosłych, natomiast forma elektroniczna pod adresem http://chidusz.com/

Zapraszamy młodych twórców do udziału w Turnieju Młodych Recenzentów.
Więcej na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Lustro bibliotek
- tu warto zajrzeć

Biblioteki są otwarte dla wszystkich, a czytanie jest modne.
Sprawdź to z Lustrem Biblioteki. Czytaj, odkrywaj i szukaj
inspiracji na www.lustrobiblioteki.pl

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017
Ogłoszono listę lektur Narodowego Czytania. Zgodnie z zapowiedzią to Polacy wspólnie wybiorą książkę w głosowaniu.
Wśród propozycji znalazły się teksty Żeromskiego, Rzewuskiego, Słowackiego i Wyspiańskiego. Ogłoszenie wyników 21
lutego 2017.

„Niewidzialna” książka
Puste strony książki „Niewidzialni” można przeczytać jedynie
na mrozie. Pod wpływem niskiej temperatury na stronach książki
odsłaniana jest jej treść. To pierwsza na świecie książka, która ma
poruszyć serce, ale też całe ciało. Projekt ma zwrócić uwagę na
sytuację osób bezdomnych. W książce można przeczytać m.in.
wzruszające wspomnienia oraz dostrzec codzienne przykre życie
osób bezdomnych. Forma książki zmusza do tego, aby czytelnik
przez chwilę znalazł się w skórze bezdomnych i postawił się
w ich trudnej sytuacji.

Lustro Biblioteki - Zajrzyj do świata
bibliotek i literatury!

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

- Synowie i Rodzina

Ś.P. Leona Wojnowskiego

Ś.P. Rozalię Białek

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Aleksandry Piwowarczyk,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Synowie, Synowe, Zięć, Wnuki, Prawnuczka
i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Kazimiery Brodowskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Krystyny Dziegieć

Ś.P. Bolesławy Sarno

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Siostra, Szwagier, Siostrzeńcy i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Stanisława Strudzińskiego

- Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Stanisławy Glińskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki i Rodzina

Ś.P. Adama Makówki,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona z Rodziną
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Józefa Rejka

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać - Żona, Synowie, Synowe,
Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

Świebodzice stolicą
sportów walki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

sport

Jarosław Włochal

P

ełnym sukcesem organizacyjno-szkoleniowym
zakończyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska
PFT w Taekwondo, które odbyły się dnia 08.01.2017 roku
w Świebodzicach. W zawodach
udział wzięło ponad 220 zawodniczek oraz zawodników we
wszystkich kategoriach wiekowych. W ramach rozegranych
Mistrzostw zawodnicy mogli
sprawdzić swoje umiejętności
między innymi w takich konkurencjach jak walki KALAKI,
układy formalne, techniki szybkościowe i specjalne oraz walki
w formule semi contakt. Miło
nam poinformować, iż w Mistrzostwach wzięli udział także
zawodnicy Klubu Taekwondo
„Taipan” Świebodzice, osiągając często swoje pierwsze sukcesy na arenie krajowej. Zawodnicy KT „Taipan” Świebodzice
to przede wszystkim uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta, a także
przedszkolacy.
G Mateusz Łysoń srebrny
medal w walkach KALAKI.
G Dawid Potocki złoty medal
oraz tyt. Mistrza Dolnego Śląska
w walkach KALAKI oraz brązowy medal w tech. specjalnych.
G Laura Krzyżewska złoty
medal oraz tyt. Mistrza Dolnego
Śląska w walkach KALAKI.

G Dominik Borowiec srebrny

medal w walkach KALAKI.
G Hanna Janiszewska srebrny medal w walkach KALAKI.
G Wojciech Jasiński srebrny
medal w walkach KALAKI.
G Jakub Maliborski złoty
medal oraz tyt. Mistrza Dolnego
Śląska w walkach KALAKI.
G Dominik Anioła brązowy
medal w walkach KALAKI.
G Filip Ślęzak brązowy medal w walkach KALAKI.
G Maja Banaś złoty medal
oraz tyt. Mistrza dolnego Śląska
w walkach KALAKI oraz srebrny medal w tech. specjalnych.
G Patrycja Banaś brązowy
medal w walkach KALAKI.
G Alex Sieroń brązowy medal
w walkach KALAKI oraz srebrny medal w tech. specjalnych.
G Fabian Ziarnik złoty
medal oraz tyt. Mistrza Dolnego
Śląska w walkach KALAKI.
G Brajan Ziarnik złoty medal oraz tyt. Mistrza Dolnego Śląska w walkach KALAKI.
G Agnieszka Łysoń brązowy
medal w walce sportowej w formule semi contakt w kategorii
junior młodszy.
G Kornelia Napieracz srebrny medal w walkach KALAKI.
G Marcel Runo srebrny medal w walkach KALAKI oraz
brązowy medal w tech. specjanych.
G Dawid Gniazdowski medal srebrny w walkach KALAKI

oraz medal srebrny w tech. Specjalnych.
G Kacper Kopacz srebrny
medal w walkach KALAKI.
G Szymon Andrzejewski
brązowy medalw walkach KALAKI oraz brązowy medal w technikach specjalnych.
G Aleksander Szymański
brązowy medal w walkach KALAKI oraz w brązowy i srebrny
medal w tech. specjanych.
G Piotr Kusz srebrny medal
w walkach KALAKI.
G Michał Wojewodzic brązowy medal w walkach KALAKI.
G Tadeusz Mikuła srebrny
medal w walkach KALAKI.
G Jakub Zając medal srebrny
w walkach KALAKI.
G Błażej Szwarcbach brązowy medal w walkach KALAKI.
G Błażej Cichy złoty medal
i tyt. Mistrza Dolnego Śląska
w walkach KALAKI oraz srebrny medal w tech. specjalnych.
G Tymoteusz Kotwica brązowy medalw walkach KALAKI
oraz złoty medal w tech. specjalnych.
G Alan Wilk brązowy medal
w walkach KALAKI oraz w
złoty medal w tech. specjalnych.
G Marcel Apolinarski złoty
medal i tyt. Mistrza Dolnego
Śląska w walkach KALAKI
oraz srebrny medal w tech. specjalnych.
G Aleksander Kostecki złoty
medal i tyt. Mistrza Dolnego
Śląska w walkach KALAKI

oraz srebrny medal w tech. specjalnych.
G Filip Drągowski brązowy
medal w walkach KALAKI oraz
srebrny medal w tech. specjalnych.
G Filip Gawroński złoty
medal i tyt. Mistrza Dolnego
Śląska w walkach KALAKI.
G Fabian Szwarcbach srebrny medal w walkach KALAKI.
G Kornel Apolinarski brązowy medal w walkach KALAKI.
G Magdalena Surma brązowy medal w walkach KALAKI
oraz brązowy medal w tech. specjalnych.
G Zuzanna Malesa złoty medal i tyt. Mistrza Dolnego Śląska
w walkach KALAKI oraz dwa
złote medale w tech. specjalnych.
G Amelia Kostecka złoty medal i tyt. Mistrza Dolnego Śląska

Porażka z Górnikiem
rozegranym w niedzielę
22.01.2017 r. meczu towaW
rzyskim Zespół MKS Victorii
Świebodzice uległ na wyjeździe
Górnikowi Wałbrzych 1:3 (1:1).

Bramkę dla naszego zespołu
strzelił Marcin Traczykowski.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Dobrowolski
A., Laskowski, Ulgis, Struski,

Grzesiak, Meges, Bałut, testowany zawodnik, Traczykowski,
Borowiec.
Na zmiany wchodzili: testowany zawodnik, testowany za-

wodnik, Filipiuk, Dobrowolski
P, Weber, Nowowiejski, Korga.
I

w walkach KALAKI oraz brązowy medal w tech. specjalnych.
G Mateusz Nowak złoty medal i tyt. Mistrza Dolnego Śląska
w walkach KALAKI.
G Hubert Cytarzyński srebrny medal w walkach kalaki oraz
złoty medal i tyt. Mistrza Dolnego Śląska w Układach Formalnych.
G Oliwier Urbański srebrny
medal w walkach kalaki oraz
złoty medal i tyt. Mistrza Dolnego Śląska w Układach Formalnych.
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G Julia Furtyk brązowy
medal w walce sportowej w formule semi contakt w kategorii
junior.
Wszystkim Zawodniczkom
i Zawodnikom serdecznie gratuluje ogromnego zaangażowania,
osiągniętych sukcesów oraz życzę kolejnych wspaniałych osiągnięć, które przed nami, a wszystkich chętnych zapraszamy do
wspólnych treningów które odbywają się we wtorki i piątki
w Szkole Podstawowej nr 4 oraz
w czwartki w Szkole Podstawowej nr 3.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Piaskowej 1A wraz z udziałem we współwłasności tego budynku
i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości
przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 2/24, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 2/26 o powierzchni 568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00084576/6. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 25,47%.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Piaskowej 1A wraz z udziałem we współwłasności tego budynku
i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności
nieruchomości przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 2/24, obręb Śródmieście 3
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 2/26 o powierzchni 568 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00084576/6.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem wynosi 30,81%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c.,
przedpokoju i trzech pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 39,22 m2. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym,
wymagają częściowej wymiany i modernizacji. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej wymiany. Ogrzewanie
za pomocą centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe. System centralnego ogrzewania jest w złym stanie
technicznym, wymaga wymiany. Kocioł usytuowany jest w łazience. W kuchni i łazience konieczne jest
wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej. Gazowy
przepływowy ogrzewacz wody zainstalowany jest w łazience wymaga wymiany bądź likwidacji, konieczne jest
sprawdzenie szczelności instalacji. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,16 m2 oraz pomieszczenie
gospodarcze strychowe o pow. 15,11 m2. Poziom posadzki w lokalu jest powyżej poziomu pomieszczenia
gospodarczego strychowego przynależnego do lokalu. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie
technicznym, standard wykończenia mierny.
Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogę
o nawierzchni utwardzonej - ul. Piaskową. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
36.072,00 zł w tym:
Cena lokalu
26.160,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
8.040,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
1.872,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1 następujące dokumenty:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.650,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 24.02.2017 r. włącznie.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na paterze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni i schowka o łącznej
powierzchni 64,29 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje
w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej
wymiany. Konieczne jest przeniesienie kotła c.o. na węgiel z pokoju do kuchni, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni
Kominiarskiej. W kuchni konieczne jest wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza. W chwili obecnej
lokal nie posiada dopływu wody, brak zamontowanego wodomierza oraz zlewu. W.c. wspólne usytuowane
w podwórku posesji. Budynek w.c. przeznaczony jest do rozbiórki, zatem zachodzi konieczność wykonania w.c.
w lokalu. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 12,49 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stenie
technicznym, standard wykończenia mierny. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu wynosi 30,81%.
Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogę
o nawierzchni utwardzonej - ul. Piaskową. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
55.772,00 zł w tym:
Cena lokalu
44.180,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
9.720,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
1.872,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające
uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1
następujące dokumenty:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 5.600,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 24.02.2017 r. włącznie.

W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 27.02.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Osoba,
która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 06.02.2017 r. w godz. 10.20-10.35.

W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 27.02.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Osoba,
która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 06.02.2017 r. w godz. 10.00-10.15.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice, na sprzedaż lokalu użytkowego L1 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach.
Udział w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,62%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na
działce nr 431/50 o powierzchni 160 m2,dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00082906/5.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku o powierzchni użytkowej 14,74
m2, posiada wejście od strony ul. Wałbrzyskiej. Ściany są częściowo
zawilgocone, Posadzka betonowa, silnie zniszczona. Drzwi wejściowe
i witryna sklepowa wymagają wymiany. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w miernym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie lokalu za
pomocą przenośnego grzejnika elektrycznego. Brak pomieszczeń
przynależnych do lokalu. Ogólnie stan techniczny lokalu i jego
wyposażenie określono jak dostateczne.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta
Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
Cena lokalu:
Cena gruntu:

18.100,00 zł
17.655,00 zł
445,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1,
Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące
dokumenty:
1. Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu użytkowego L1
przy ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.850,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do
24.02.2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się
data wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030
0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 27.02.2017 r. wywiesi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która przetarg
przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie
sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.02.2017 r. w godz. 10.0010.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stornie www.bip.swiebodzice.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego L1
w budynku przy ul. Granicznej 9 w Świebodzicach. Udział w częściach wspólnych budynku
i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 654/1 o powierzchni 199 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00028147/0.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń, umywalni, w.c. i zaplecza o łącznej
powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie
elektryczne. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna ( drewniana) i
drzwiowa, podłogi, tynki oraz instalacje wod.-kan. i elektryczna - kwalifikują się do wymiany lub remontu.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne tj piwnicę o powierzchni 4,90 m2. Udział w częściach wspólnych
budynku oraz gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 413/1 o powierzchni 206 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00025151/0. Udział w częściach wspólnych oraz prawie
współużytkowania wieczystego gruntu wynosi 9,08 %. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze
i składa się z kuchni, przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 31,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecowe - piec przenośny w kuchni. Stan techniczny
lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu, stolarka drzwiowa, podłogi, tynki i instalacje kwalifikują
się do remontu lub wymiany. Do lokalu przylegają dwa pomieszczenia gospodarcze (wejście z kuchni
i przedpokoju), które stanowią części wspólne nieruchomości. Pomieszczenia przechodne, słabo nasłonecznione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wielofunkcyjnych.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

76.000,00 zł
74.006,00 zł
1.994,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 7.600,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 24 lutego 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 1111 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej
Oddział Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 1111 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 08.02.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stornie www.bip.swiebodzice.pl

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Ulica
Ciernie
Świdnicka
Solna

Nazwa nieruchomości
l. mieszkalny 4 (7)
l. mieszkalny 9 (3)
l. mieszkalny 2 (4)

Nr działki gruntu
594/4
311/26
155/1

obręb
4
3
2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

POTRZEBNY PRACOWNIK
STRÓŻOWANIE + DROBNE PRACE FIZYCZNE.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Cena wywoławcza
Cena lokalu
Cena gruntu

piątek, 3 II 2017

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

21.820,00 zł
20.705,00 zł
1.115,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek
1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu niemieszkalnego nr 8 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł w terminie do 24 lutego 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 27.02.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 09.02.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl

SPRZEDAM MIESZKANIE
Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej 11 (naprzeciwko poczty). Obręb Śródmieście 3.
Mieszkanie usytuowane jest na parterze budynku, może być lokalem z przeznaczeniem na: kancelarię,
gabinet, biuro. Składa się z 3 pomieszczeń (pokój 26,28 m2, kuchnia 13,25 m2 toaleta 5,86 m2) oraz 2 piwnic
o powierzchni: 9,48 m2 oraz 24,88 m2. Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone osobno. Każde z nich posiada wejście
z korytarza obiektu (w części wspólnej domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub gazowe.
Więcej informacji: 697 299 227.

WYMAGANIA:
CHĘĆ DO PRACY, SUMIENNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ.

KUPON
OGŁOSZENIOWY

INFORMACJE POD NR TEL. 886 905 674

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam fotel do masażu
JOY 200 czarny, w stanie
idealnym, z gwarancją.
Masuje wszystkie partie
kręgosłupa,
cena do uzgodnienia,
Tel. 603 344 013
G Sprzedam mieszkanie po
kapitalnym remoncie, 46 m2,
z antresolą, wykończone
i pięknie urządzone,
cena do dyskusji,
Tel. 510 037 105

G Sprzedam
zagospodarowaną działkę
budowlaną powierzchnia
913 m2, Ciernie 23,
Tel. 601 690 210
G Zamienię dwa małe
mieszkania na jedno duże.
1. pokój z kuchnią, łazienka
z WC, przedpokój. 36 m.
- parter.
2. pokój z kuchnią
bez łazienki, WC na
półpiętrze.38m.- 1piętro.

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
na 2 lub 3 pokoje z łazienką,
wysoki parter lub 1 piętro.
Więcej informacji
tel. 885 355 877
G Zamienię pokój z kuchnią,
łazienka, przedpokój,
2 piwnice, ogrzewane
piecami, pow.36m kw.
wysoki parter na 2 lub 3
pokoje z łazienką, wysokim
parterze lub 1 piętrze.
Więcej informacji
tel. 885 355 877

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama

www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
576-999-077
698-956-007
74-663-80-29

Skupujemy mieszkania za gotówkę, może być zadłużone lub z zajęciem komorniczym.
Zapraszamy Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29.
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
I 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, I piętro, kamienica,
centrum Świebodzic, po remoncie,
38 m2 cena 99 000 zł
do negocjacji.
Tel. 576-999-077,
74-663-80-29

I 4 pokoje, widna kuchnia
łazienka z WC, przedpokój,
mieszkanie po remoncie, I piętro,
70 m2. Cena 215 000 zł,
cena do negocjacji.
Tel. 576-999-077,
74-663-80-29

I 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, ogródek, kamienica,
po generalnym remoncie, 40 m2.
Cena 99 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29

I Salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z WC,
przedpokój, wysoki standard
wykończenia, parter, centrum
Świebodzic. Cena 216 000 zł,
do negocjacji. Tel. 576-999-077,
74-663-80-29

I Sypialnia, salon z aneksem
z balkonem, łazienka z WC,
przedpokój nowe budownictwo,
stan deweloperski. 36,65 m2.
Cena 110 000 zł.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój duży
balkon, słoneczne, wysoki parter,
po remoncie, nowe budownictwo,
52 m2. Cena 152 000 zł
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I 2 pokoje, duży salon z aneksem
kuchennym, łazienka z WC,
po generalnym remoncie,
wysoki parter, Osiedle Piastowskie,
mieszkanie umeblowane
w wysokim standardzie, 61 m2.
Cena 209 000 zł. Tel. 576-999-077,
74-663-80-29

I Apartament z ogródkiem
powierzchnia 120 m2, 3 pokoje,
salon z aneksem, 2 łazienki,
garderoba. Stan deweloperski.
Cena 309 000 zł, Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I Dom Osiedle Słoneczne.
3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki, garderoba,
taras, podpiwniczony, wiatrołap,
garaż, 200 m2, duża działka,
stan surowy zamknięty,
299 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I Dom w zabudowie szeregowej
- 3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki, wiatrołap,

garaż, duża działka 7 ar,
stan deweloperski, cena 350 000 zł
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I Dom parterowy z poddaszem
użytkowym. 3 pokoje, duży salon
+ kuchnia z jadalnią, gabinet,
garderoba, garaż w bryle,
kotłownia, pralnia duża działka
14,60 ar. Wysoki standard
wykonania. Powierzchnia 194 m2.
Cena 840 000 do negocjacji.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny
pod placówkę bankową 100 m2
parter, witryny, 6 000 zł.
Polecam Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I Działki - 3,5 km od Świebodzic,
powierzchnia 11,48ar, media
na granicy działki, malownicza
okolica. 74 000 zł.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29

Dla zdecydowan
ych klientów

pilnie poszukuj
emy mieszkań,
domów, lokali
do wynajęcia
na terenie Świe
bodzic
oraz pobliskich
miejscowości.
Tel. 576-999-07
7, 74-663-80-29

10 lat zmian
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

ziś już ostatnia odsłona naszego obszernego podsumowania tego, co w ostatnich
dziesięciu latach zostało zrealizowane w naszym mieście, zarówno w sferze infrastruktury, jak i oświaty, rekreacji, itp.
Mamy nadzieję, że informacje tu
zawarte dla wielu z Państwa są cenne
i - mamy nadzieję - zwiększyły one
Państwa wiedzę na temat poczynań

władz samorządowych i realizacji
zaplanowanych w kolejnych budżetach
działań.
Redakcja Gazety Świebodzickiej

piątek, 3 II 2017

I

II

piątek, 3 II 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 3 II 2017

III

IV

piątek, 3 II 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 3 II 2017

V

VI

piątek, 3 II 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 3 II 2017

VII

VIII

piatek, 3 II 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

